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Slunce ať svítí, kde jsi ty!
Nečekej na svůj den,
na svůj velký čin,
každá chvíle se ti nabízí.
Lásku Krista přinášej
všem bratrům, sestrám svým,
Slunce ať svítí,
kde jsi ty.

Nejsi sám, je tu Pán,
on je blízko nás,
na cestách nás věrně provází.
Ruku v ruce jdi s ním dál
a odolávej tmám,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

Staň se solí,
staň se kvasem světa nového,
po němž svět náš tolik hladoví.
Staň se svící, 
která světlem Božím zářit smí,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

Slunce ať svítí, kde jsi ty,
slunce ať svítí, kde jsi ty.
Ať ozáří celou zemi,
všechno zlé ať v dobré změní,
slunce ať svítí, kde jsi ty.
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Bůh tohoto města

OmluvaKrátký komentář k písni na první straně:
Přiznám se, že melodii této písně nemám moc v lásce. Připomí-
ná mi budovatelské písně padesátých let. Nicméně, slova vysti-
hují téměř všechno a jsou aktuální pro situaci dnešního světa i 
každého z nás. Píseň měl velmi rád pan kardinál František To-
mášek, dlouholetý katecheta mimo jiné i v nedaleké Kelči a jed-
na z vůdčích postav boje za svobodu a demokracii v naší zemi.

Krátký komentář k fotografii na titulní straně:
Člověk by neřekl, jak hezká může být obyčejná pampeliška a 
jak moc připomíná slunce. Když jsem v jedné rodině procházel 
zahradu, některé pampelišky doslova upoutaly moji pozornost. 
Když jsem pak některé fotil, poznamenala maminka z této rodi-
ny: „Děti, dávejte pozor, možná bude naše pampeliška v Životě 
farností.“ Když jsem si dal tuto pampelišku na tapetu monitoru 
svého počítače a měl jsem ji několik dní na očích, stále se mi 
vracela myšlenka na to, že by to mohla být opravdu dobrá fo-
tografie na titulní stranu nového Života farností. V souvislosti 
s tím mě několikrát napadla slova písně „Slunce ať svítí, kde jsi 
ty!“ Každý z nás může být takovým malým sluníčkem pro své 
okolí. S pomocí Boží.

o. Pavel

Ty jsi Bůh tohoto města,
ty jsi Král těchto lidí, 
ty jsi Pán tohoto národa.

Ty jsi Světlo v temnotách,
ty jsi Naděje pro zoufalé, 
ty jsi Pokoj pro ty, kteří ho postrádají.

Nikdo není jako náš Bůh,
nikdo není jako náš Bůh.

A větší věci stále přicházejí, 
a větší věci se ještě stanou v tomto městě.
A větší věci stále přicházejí, 
a větší věci se ještě stanou v tomto městě.

Nedávno jsem vyfotil naše město z Poličné a přitom jsem si 
vzpomněl na jednu píseň, kterou zpívá Chris Tomlin. Biřmovan-
ci si pamatují jinou píseň tohoto zpěváka - Větší je náš Bůh. 
Obě tyto písně (Our God a God of this city) a mnohé další si 
můžete poslechnout na Youtube. Pokusil jsem se ji přeložit pod 
tuto fotografii. Kéž by to byla pravda.

o. Pavel

V minulém čísle Života farností jsme otiskli tablo dětí, které při-
stoupily k 1. svatému přijímání. Dvě fotografie nám nedopatře-
ním vypadly. Zde jsou oba kluci. Celkový počet dětí byl tedy 44. 
Oběma věnujeme tablo doplněné o jejich fotografie. Pokud by 
někdo z dětí chtěl toto tablo včetně těchto dvou, ať si ho zakou-
pí ve fotografii Peroutka na náměstí.

o. Pavel

Jan Suchý Jan Hlaváč

Odpoveď na úkol 
z minulého čísla: 
Poznej o. Pavla
21. května uplynulo přesně 40 let 
od mého prvního svatého přijímání. 
Opět chci povzbudit děti i dospělé, 
aby si zapamatovali a každoročně 
slavili výročí svého 1. svatého přijí-
mání.     o. Pavel
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Slovo života na červen 2013 Povinná četba
„Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu.“

(1 Petr 2,20)

Apoštol Petr objasňuje svým křesťanským obcím, jaký je oprav-
dový duch evangelia. Zvlášť se zaměřuje na to, jak ho konkrétně 
uplatnit v podmínkách každého společenského postavení.
Zde hovoří k otrokům, kteří se obrátili na víru. Stávalo se, že byli 
stejně jako všichni ostatní otroci tehdejší společnosti zcela ne-
spravedlivě vystaveni nepochopení a špatnému zacházení. Tato 
slova pak lze vztáhnout na všechny lidi všech dob na kterémkoli 
místě, kteří musejí snášet nepochopení a nespravedlnosti od 
svých bližních, ať už od nadřízených nebo sobě rovných.

„Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu.“

Těmto lidem apoštol doporučuje, aby nepodléhali instinktivním 
reakcím, které se v takových situacích mohou ozvat, ale aby na-
podobovali Ježíšovo chování. Dokonce je vyzývá, aby odpovída-
li láskou, aby i v těchto potížích a nepochopeních viděli milost, 
příležitost, kterou Bůh dopustil, aby podali důkaz pravého křes-
ťanského ducha. Tímto způsobem - kromě jiného - budou moci 
přivést ke Kristu s láskou i toho, kdo je nechápe.

„Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu.“

Někteří by na základě těchto nebo jiných podobných slov chtěli 
obvinit křesťanství, že podporuje přílišnou poddajnost, která 
uspává svědomí lidí a působí, že jsou méně aktivní v boji proti 
nespravedlnostem.
Ale není tomu tak. Žádá-li nás Ježíš, abychom milovali i toho, 
kdo nás nechápe a zachází s námi špatně, není to proto, že by 
nás chtěl učinit necitlivými k nespravedlnostem. Naopak! Je to 
proto, že nás chce naučit budovat opravdu spravedlivou spo-
lečnost. Toho můžeme dosáhnout, budeme-li šířit ducha pravé 
lásky tím, že začneme milovat jako první.

„Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu.“

Jak tedy žít Slovo života tohoto měsíce?
To, jak i my dnes můžeme zakoušet nepochopení a špatné za-
cházení, má mnoho podob. Od netaktnosti a nezdvořilosti, přes 
zlomyslné posuzování, projevy nevděčnosti, urážky, až po sku-
tečné, opravdové nespravedlnosti.
Přesto musíme i ve všech těchto situacích svědčit o lásce, kte-
rou Ježíš přinesl na svět pro všechny, tedy i pro ty, kdo se k nám 
chovají špatně.
Slovo tohoto měsíce chce, abychom i tehdy, když oprávněně 
hájíme spravedlnost a pravdu, nikdy nezapomínali, že první 
povinností nás křesťanů je druhého milovat. To znamená za-
ujmout vůči němu nový postoj, tedy postoj pochopení, přijetí 
a milosrdenství, jaký zaujímal Ježíš k nám. Ani při obhajování 
svých postojů tak nikdy nezpřetrháme vztah, nikdy nepodleh-
neme pokušení ke hněvu anebo pomstě.
Když si budeme takto počínat a jednat jako nástroj Ježíšovy lás-
ky, budeme i my schopni přivést našeho bližního k Bohu.

Chiara Lubichová

Jorge Mario Bergoglio (papež František): POKORA, CESTA K 
BOHU.
Součástí modlitby kněžského breviáře jsou i texty  církevních 
otců, jakási klasika duchovní literatury jako vysvětlení textu 
Písma svatého. Přiznám se, že některým z těchto čtení jsem 
doposud za 23 let kněžské služby nepřišel na chuť. Na jiné se 
doslova celý rok těším. Mezi tyto oblíbené patří úryvky sv. Do-
roteje z Gázy (poustevníka) O OBVIŇOVÁNÍ SEBE SAMA. Úžasná 
pomoc pro různé situace, ve kterých se tak snadno rozčiluje-
me, nadáváme a soudíme druhé. O to víc jsem se zaradoval, že 
tyto texty jsou zvlášť drahé i bývalému arcibiskupovi z Buenos 
Aires, nynějšímu papeži Františkovi. Svatý otec nabídl poprvé 
tuto nauku jako autentickou cestu pokory v roce 1984 mladým 
řeholníkům z Tovaryšstva Ježíšova. V roce 2005 ji opět doporu-
čil věřícím své diecéze při příležitosti arcidiecézní synody. Když 
byl v březnu 2013 zvolen papežem, vyšla tato publikace v Ar-
gentině již počtvrté. Nyní ji vydávají sestry Paulínky. Je to malá 
knížečka, která má jen 63 stránek a stojí pouhých 89 Kč. Knih-
kupectví Zdeňka Adamce je připraveno na veliký nával čtenářů.

Marko Ivan Rupnik: ADAM A JEHO ŽEBRO
Slyšel jsem proroka! Tak alespoň nazval jistý kněz o. Rupnika, 
který k nám promlouval při příležitosti kněžské pouti na Vele-
hradě. Tento kněz – Slovinec, jezuita, umělec, dlouholetý učed-
ník a spolupracovník Tomáše kardinála Špidlíka, byl úplně dojat, 
že k nám, kněžím České republiky, může promlouvat nedaleko 
jeho hrobu ve Velehradské bazilice a to přesně v den 3. výročí 
úmrtí o. Špidlíka. Spolu s panem kardinálem vytvořil, mimo jiné, 
interiér kaple Redemptoris Mater (Matka Vykupitele) ve Vatiká-
nu. O. Marko je autorem návrhu na výzdobu mnoha kostelů a 
také náhrobku pana kardinála Špidlíka za oltářem velehradské 
baziliky. Při příležitosti kněžského dne v Olomouci jsme mohli 
slyšet skvělou přednášku o. Pavla Ambrose SJ o manželství. Sly-
šeli jsme mnoho slov, byla nám představena rozsáhlá literatura. 
Přesto nám o. Pavel Ambros, šéf Centra Aletti v Olomouci, řekl: 

„Kdybyste si po tomto setkání přečetli pouze tuto maličkou kni-
hu o. Marka Rupnika Adam a jeho žebro, bude to úžasné bohat-
ství, které si odnesete jak pro sebe, tak pro pomoc manželským 
párům. Knížečka má 79 stránek a stojí 60 Kč včetně DPH.“
(Možná, že jsem všechno pokazil tím nadpisem „Povinná četba“ 
a že už někdo dál pod vlivem averze k povinné četbě ze školních 
let nezačal číst. Ty však, které ani nadpis od další četby neodra-
dil, prosím, aby se stali apoštoly dobrého tisku a knížky dopo-
ručili nebo darovali. Ta první se hodí pro nás starší a zahořklé 
životem, ta druhá může velmi pomoci těm, kdo žijí v manželství 
nebo se na ně připravují.

o. Pavel

Doporučená četba
Wunibald Műller: NABRAT DECH V BOŽÍ BLÍZKOSTI

„Je velmi důležité mít tichý koutek, kde se můžeme denně setká-
vat s Bohem tak, jako by neexistovalo vůbec nic jiného“ (Edith 
Steinová). Asi o tomto je výše zmíněná kniha. Autor je teolog, 
psycholog a psychoterapeut, ženatý laik, blízký spolupracovník 
Anselma Grűna.

Anselm Grűn: POKORA A ZAKOUŠENÍ BOHA
Dříve lidé toužili poznat Boha. V současné době ho chtějí zakou-
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Trochu jiná situace je ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. 
Pokusím se ji přiblížit. Když jsem před devatenácti lety (jak ten 
čas letí!) přišel do Valašského Meziříčí, pohřební mše svaté se 
ve farním kostele zásadně nesloužily. Výjimečným bylo rozlou-
čení v kostele sv. Jakuba v Krásně, nejčastěji však byly pohřby v 
kapli na hřbitově. Před každým pohřbem jsem se převlékal do 
liturgického oblečení u svého auta, a to za jakéhokoliv počasí. U 
kaple nebyla ještě zákristie. Chápal jsem, že není jednoduché 
zajistit dopravu z farního kostela na hřbitov a že pro některé 
může být daleko jednodušší, když je mše svatá doslova několik 
kroků od hrobu. Proč ale nevyužít prostoru farního kostela pro 
rozloučení s těmi, kteří budou po obřadu zpopelněni? To nejdří-
ve narazilo na určité námitky některých farníků. Kněz - důchod-
ce otec Jan Žilinský mi například říkal, že z kostela u nás může 
mít pohřeb jen kněz, případně věřící, který zemřel v pověsti 
svatosti. Bylo by samozřejmě trochu zvláštní, kdyby z kostela 
měli rozloučení jen ti, kteří budou převezeni do kremace. Na-
štěstí i ti, kteří počítali s uložením do hrobu, byli schopni překo-
nat obtíže spojené s dopravou. Je docela logické, že se s někým, 
kdo třeba celý život do kostela chodil, právě z kostela loučíme. 
Navíc je rozdíl, jestli sedíte v kostele, kde je docela příjemně jak 
za letních veder,tak v době mrazů, anebo zda v lepším případě 
jste v kapli, kde je v létě strašné horko a v zimě šílená zima. V 
horším případě stojíte před kaplí na hřbitově, prší na vás anebo 
sněží. Jsem moc rád, že se pohřby z kostela staly pro nás něčím 
samozřejmým. Má to mnoho výhod. Např. přijatelné klima, do-
statečně velký prostor pro všechny, dobré ozvučení, nádherný 
zvuk varhan atd. K nevýhodám patří samozřejmě problémy s 
parkováním, a někdy velmi obtížný způsob přepravy přes do-
pravou kolabující město na hřbitov. Tolik pár slov úvodem.
Když pohřby v kostele začaly, hned jsem začal řešit těžkou otáz-
ku: vybírat, či nevybírat? Na jedné straně myšlenka na to, že 
když je v naší farnosti přibližně 100 pohřbů za rok a při každém 
pozůstalí přispějí průměrnou částkou 1.000 Kč, celkově je to 
nezanedbatelný příspěvek třeba na provozní náklady – energie. 
Oproti tomu zase námitka: Pohřební hosté ve městě prožívají 
vztah ke kostelu jinak než lidé na vesnici. Tam i ti, kteří do koste-
la běžně nechodí, ho považují za svůj. Při pohřbu na vesnici při-
chází mnoho sousedů a spoluobčanů, i když nepatří do rodiny 
zemřelého. Pohřeb ve městě je často záležitostí jen nejbližších 
příbuzných. Často jsou to lidé, kteří vůbec neví, jak to v kostele 
chodí, a když se k nim vypraví někdo s košíčkem na sbírku, proži-
jí, mírně řečeno, šok. Jsem si vědom, že takový negativní zážitek 
se může stát další bariérou, která brání člověku překročit práh 
kostela. Svého času na mě jeden svérázný farník (dej mu Pán 
Bůh nebe!) volal při vstupu do kostela: smím zde vejít, aniž bych 
finančně přispěl? Tento člověk naštěstí do kostela chodil, někdy 
i s vozíkem. Vyjádřil však nahlas obavy těch, kteří do kostela ra-
ději nechodí. Proto jsme celá léta v kostele při pohřbech nevybí-
rali. Protože však finanční situace naší farnosti není kdovíjak rů-
žová a tu a tam se opět někdo ozval, proč se u nás na pohřbech 
nevybírá, zkusili jsme to. Navíc nebyla proti ani pastorační a 
ekonomická rada. Jsem vděčný kostelníkům, kteří jsou ochot-
ni udělat tuto, ne úplně jednoduchou, službu. Na druhé straně 
se ozvaly některé námitky: vždyť se u nás při pohřbech nikdy 
nevybíralo. Proto jsem se rozhodl napsat o tom tento článek. 
Rozhodující pro to, zda při pohřbu sbírka bude, či ne, je přání 
nejbližších pozůstalých, kteří pohřeb zařizují. Pokud si to nepře-
jí, sbírka nebude. Často je to po dohodě se mnou, zvláště když 
se dá v kostele předpokládat účast většiny lidí, kteří do kostela 
nechodí. Například pohřeb studenta či studentky, se kterým 
se přišla rozloučit skoro celá škola. Někdy je na pohřbu velmi 

Raději začnu, jako tradičně, vtipem:
Velkému dopravnímu letadlu začne hořet motor. Pilot ví, že je 
konec, proto vejde mezi cestující a říká: Situace je velmi vážná, 
je zde někdo, kdo je schopen veřejného náboženského úkonu? 
Jistý člověk, kostelník z jedné farnosti, se zvedne, popadne klo-
bouk a začne vybírat peníze. 
Úplně běžnou záležitostí při pohřbech v našich vesnicích je sbír-
ka na potřeby a opravy kostela. A to až do té míry, že kdyby 
nebyla, moc by to některým scházelo. Tak jsem například ne-
dávno slyšel o jedné paní, která po delší době navštívila kostel. 
Tentokrát to bylo při příležitosti svatby a byla z toho celá nesvá, 
když se při mši nevybíralo a ona měla připravený dar, kterým 
chtěla přispět. Někdy lidé, kteří chodí do kostela jen příležitost-
ně, chtějí přece jenom přispět na kostel, který tvoří stále ještě 
součást života té které vesnice.

Sbírky na pohřbech

šet. Anselm Grűn píše, že je to možné jen pro pokorného člo-
věka. Přiznám se, že jsem se někdy pohoršoval nad množstvím 
knih, které Anselm Grűn napsal a vydal. Uznávám však, že mno-
ha lidem mohly pomoci. Mě osobně velmi zaujaly dvě z jeho 
prvních knížek: O mlčení a Spiritualita zdola. Také výše zmíněný 
titul patří mezi jeho prvotiny a byl vydán po mnoha letech.

Jan Twardowski: POKLAD (Příběhy k prvnímu svatému přijí-
mání)
Pro Poláky je kněz a básník Jan Twardowski opravdovým po-
jmem. Tento velikán ducha a poezie už odešel k Pánu. Napsal 
také knížky pro děti. V Karmelitánském nakladatelství vyšla 
nyní knížka Poklad. Má velmi hezkou grafickou úpravu a nadpis 
jaksi sugeruje, že jde o knihu pro děti. Proto ji také mohly někte-
ré děti dostat jako dárek k prvnímu svatému přijímání. Myslím 
si, že je to kniha určená spíše dospělým, kteří mají srdce dítěte 
a smysl pro humor. Děti ji lépe pochopí, když jim dospělí něco 
přečtou a trošku vysvětlí. Zde je malá ukázka:

PROČ SE RADUJEME?
Při prvním svatém přijímání se všichni radují. Raduje se Pán Je-
žíš, Panna Maria, svatý Josef, všichni andělé, každý kněz, všech-
ny maminky, první, druhý, třetí, čtvrtý, desátý tatínek, babičky 
a dědečkové. Radují se i vyparáděné děti: holčičky celé bílé jako 
andělé – jenom ta křídla už jim chybí, a kluci jako ženiši. Proč 
máme tak velikou radost? Jen kvůli tomu, že je dnes venku tak 
hezky? Nebo proto, že co nevidět začnou prázdniny? Máme ra-
dost z toho, že se děti po roční přípravě a po svátosti smíření 
rozhodly, že chtějí být dobré. Slibují, že se budou ráno a večer 
modlit, že budou chodit v neděli do kostela na mši svatou, že 
nebudou pyšné, vzteklé, hubaté a prolhané, že budou pomáhat 
rodičům, aby doma nebyly žádné hádky, a aby maminka nemu-
sela ukrývat slzy.
Jaké je to veliké štěstí, když chce být někdo na světě dobrým člo-
věkem! Říká se, že když se někdo rozhodne být dobrým, hvězdy 
jasněji svítí v noci na nebi, mateřídouška silněji voní, pejsek čas-
těji vrtí ocáskem a stromy v lese rostou do větší výšky.
Když chce být někdo dobrý, přichází Pán Ježíš.
My starší si dnes můžeme připomenout obrázek, který jsme 
kdysi dostali při prvním svatém přijímání jako upomínku a kte-
rý si chráníme jako vzácnou památku. My jsme také kdysi chtěli  
být na tom Božím světe dobří – no vážně!

Vybral a knížky doporučil o. Pavel
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Co napsat na parte?

Tak to teda nechápu

V našem městě existuje jedno místo, na kterém stojí vždycky 
několik lidí, někdy docela velký zástup. Je to vývěska v hor-
ním rohu náměstí. Okolo stojící napjatě čtou úmrtní oznáme-
ní. Vzpomínají, přemýšlejí, zda dotyčné znali, někdo se možná 
i tiše za zemřelé pomodlí. Na těchto oznámeních můžeme kro-
mě toho s kým a kdo se loučí, číst různé více či méně moudré 
myšlenky v záhlaví parte. Vím, že není lehké vybrat tento text. 
Na jedné straně se vyhnout frázím, na druhé straně zvolit něco, 
co ostatní pochopí. Velikou radost při zápisu jednoho pohřbu 
mi udělala paní, která se zeptala, zda může na parte dát slova 
svatého Františka z Assisi z chvalozpěvu Stvoření (Píseň bratra 
Slunce). Samozřejmě jsem souhlasil a to nejen proto, že zemře-
lý se jmenoval František a svého křestního patrona si vážil pro 
jeho lásku k přírodě. Doslova jsem žasl, jak se těchto několik 
řádků na parte hodí a jak mohou těm, kteří si je přečtou, po-
moci: 

Ať Tě chválí, můj Pane, ti kdo odpouštějí pro tvou lásku
A snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je snesou v pokoji,
Neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
Žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou ve smrtelných hříších.

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
Neboť druhá smrt jim neublíží.

málo lidí a rodina chce raději přispět jednorázovým darem na 
potřeby kostela. Určitým problémem zůstává sbírka ve hřbitov-
ní kapli, myslím si, že není vhodné, aby kostelník s košíčkem šel 
i mezi hroby, kde často také stojí pozůstalí. Neví se však, kdo 
je na pohřbu a kdo se jen u nějakého hrobu modlí, či náhodně 
prochází kolem.
V této souvislosti se také lidé ptají, kolik se platí za církevní 
pohřeb. Odpovídám, že prozatím nemáme na pozůstalé žádné 
konkrétní finanční požadavky. Na nich pak záleží, zda při příle-
žitosti pohřbu přispějí dobrovolným darem na potřeby farnosti 
a provoz kostela. Jsem si vědom toho, že pohřeb dnes není lev-
nou záležitostí a při této příležitosti chci také říct, že pohřeb-
ní služba si účtuje jen za svoje služby a z této poměrně velké 
částky není určeno nic pro farnost, přestože pohřeb probíhá s 
naší asistencí a v našich prostorách. Možná po těchto slovech 
bude ve věci více jasno. Prosím naše farníky, aby s touto situací 
pomocí našeho časopisu seznámili i ty, kteří do kostela nechodí, 
případně aby napsali do své závěti, zda si na svém pohřbu přejí 
či nepřejí sbírku na potřeby kostela. Případně, zda na tento účel 
mohou přispět pozůstalí místo kupování drahých květin a věn-
ců. Možná není od věci také napsat, že není vůbec jednoduché 
zajistit vše potřebné pro pohřeb z kostela. Nejde jen o čas a 
službu kněze. Někdy je velmi těžké zajistit varhaníka (občas k 
nám pan Zemánek jezdí až z Hustopeč!). Některý varhaník po-
třebuje zpěváka. Pro pohřebního kostelníka je někdy pohřeb 
otázkou až tří hodin osobního času, včetně komplikací, které 
mohou nastat při dopravě do kostela a na hřbitov. Touto cestou 
bych chtěl poděkovat všem, kdo obětavě tyto služby vykonávají.

o. Pavel

Nebojme se přemýšlet o tom, co bychom chtěli, aby si lidé na 
našem parte, případně na pomníku přečetli. Kdysi dávno jsem 
psal, jaký dojem na mne udělala návštěva evangelického hřbi-
tova. Bylo to jako půlhodinová rozjímavá četba Písma svatého. 
Stačilo jen chodit po hřbitově. Z tohoto pohledu 1:0 pro evan-
gelíky.

o. Pavel

V jednom žalmu stojí slova: Přestaň se hněvat, zanech zlosti, ne-
pohoršuj se, vede to jen ke zlému (Ž 37,8). Z tohoto pohledu je 
třeba říct, že pohoršování se je vlastně hřích pýchy. Můžeme se 
pohoršovat nad druhými, můžeme se pohoršovat i nad sebou:  
Jak se mi to mohlo stát? Pán Ježíš se nad nikým z nás nepohor-
šuje, protože nás má rád takové, jací jsme. Pohoršujeme-li se 
nad sebou, je to známka toho, jak vysoké máme o sobě mínění. 
Panna Maria ve svém chvalozpěvu zpívá: Pyšné sesadil z trůnu 
(Lk 1,52). Když se pohoršujeme nad druhými, jsme přesvědčeni, 
že jsme lepší než oni. Farizej v chrámu se modlil: Bože, děkuji ti, 
že nejsem jako jiní lidé (Lk 18,11-12). Jistý pokorný mnich říkal: 
Jak jsem poznal sám sebe, divím se, že svět není daleko, dale-
ko horší. Toto je pravý opak pýchy. Přesto, co jsem teď napsal, 
nebo možná právě proto, se chci přiznat ke své pýše a k tomu, 
že se nad někým pohoršuji. Když však přemýšlím déle, musím 
uznat, že to, proč se nad někým pohoršuji, jsem vlastně zavinil 
sám. Přijměte tedy následující řádky spíše jako omluvu.

1. Ani jedna májová
Nedávno jsem se veřejně divil, jak je možné, že někteří farníci 
za celý květen nebyli ani na jedné májové pobožnosti. A to ne-
jen mladí, ale i ti, kdo zažili ještě velkolepé májové pobožnosti, 
při kterých praskal kostel doslova ve švech. Pak jsem si ale uvě-
domil, že se divím spíše sám sobě: Trochu pozdě to připomínáš, 
když už květem končí. Kdyby ses s takovou vervou, jako do ji-
ných věcí, postavil za Májové, určitě by to vypadalo v kostele 
jinak. Prosím už tedy teď, ať nám Duch svatý na přímluvu Panny 
Marie pomůže v příštím roce lépe prožít květen a najít nové 
způsoby, jak z pokladnice církve vytáhnout i staré věci.

2. Adorace ve Valašském Meziříčí
Nedávno jsem slyšel jednu dívku, jak po skončení hodinové 
adorace se zpěvy na první pátek říkala babičce: „Škoda, že to 
není každý týden.“ Jiný mladík, který podobné adorace absol-
voval i v rámci přípravy na biřmování, zase prohlásil: „Teď to 
bylo ještě silnější a skvělejší než před biřmováním.“ V Životě 
farností jsme mohli nejednou číst svědectví biřmovanců: Ado-
race – nejkrásnější chvíle v životě v kostele. Úžasný zážitek. Slzy 
dojetí atd., atd. Teď už tedy nad čím se pohoršuji: Proč mnozí z 
těch, kteří něco takového prožili, už mezi nás nepřijdou? Proč 
někteří přes to, co slyšeli a četli, ani jednou nepřišli? Možná je 
to proto, že jsem v určitém nebezpečí hledat v adoracích svoji 
slávu a ne slávu Boží.
Ne nám, Hospodine, ne nám, ale svému jménu zjednej slávu! 
Kéž nejsem, Pane, překážkou pro druhé na cestě k Tobě v Nej-
světější svátosti oltářní.

3. Adorace v Lešné
Na rozdíl od Valašského Meziříčí je podobná adorace se zpěvy 
v lešenském kostele jen asi jednou za 4 roky, a to před biřmo-
váním. Pozval jsem tedy biřmovance, kmotry a rodiče a také 
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V roce 2005 se konala první dlouhá noc kostelů ve Vídni a bě-
hem čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 
2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a 
modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 
se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 po-
prvé na Slovensku a v loňském roce proběhla noc kostelů také 
v Estonsku. V letošním roce bylo do Noci kostelů v ČR zapojeno 
více než 1000 kostelů.
V našem farním kostele ve Valašském Meziříčí byla letos Noc 
kostelů již potřetí, v Lešné podruhé a v Jasenici v kapli svatých 
Cyrila a Metoděje poprvé.
Nejdříve bych se chtěl podělit o několik zážitků. Velmi dojemně 
působil na mnohé koncert Broučků. Na cimbálové nocturno byl 
kostel opět plný. Překvapilo mě také, kolik lidí přišlo do kaple v 
Jasenici i přes to, že večerní počasí nebylo zdaleka tak roman-
tické, jak jsem to vylíčil v minulém čísle Života farností. V kapli 
se ukázali i lidé, kteří tam už velmi dlouho nebyli. Když se pak ve 
22:00 rozcházeli domů, zněla vesnicí večerka na trubku. Oprav-
du dojemné. Osobně mě také překvapilo, kolik lidí si přišlo po-

Noc kostelů

slechnout závěrečnou tečku v podobě nejznámější varhanní 
skladby J. S. Bacha v kostele ve Valašském Meziříčí. Co na tom, 
že tento bod programu někteří připojili k odchodu z různých 
restauračních zařízení našeho města. Pro mě to bylo znamením, 
že četli program Noci kostelů a využili této možnosti. 
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli k průbě-
hu Noci kostelů. Za pořadatele bych chtěl jmenovat především 
Václava Dřímala. Věřím, že v příštím roce najde více spolupra-
covníků, aby můj podíl na této akci mohl být co nejmenší. Mohu 
říci, že pro mě bylo dost náročné, že Noc kostelů probíhala 
zrovna před Prvním svatým přijímáním. Děkuji také těm, kteří 
zpívali, hráli či se jinak se zapojili. Byla by škoda, kdyby se tato 
akce nekonala jen proto, že není dost nadšenců, kteří by vzali 
na sebe určité závazky.
Nakonec nápad pro příští rok. Mohl by se vytvořit s předstihem 
zápisníček, ve kterém by byly fotky a informace z kostelů a kaplí 
v okolí Valašského Meziříčí. Pro děti by pak v něm bylo místo, 
kam by mohly nalepit nálepku z toho či onoho kostela či kaple.

o. Pavel

První pátky v měsíci

Kromě příslibů pro ctitele Ježíšova Srdce, zvláště pro ty, kteří 
po devět prvních pátků půjdou k svatému přijímání, chci ještě 
znovu připomenout přísliby pro ty, kteří absolvují novénu devíti 
prvních sobot. Jaké podmínky je tedy třeba splnit, abychom zís-
kali všechny ty nádherné přísliby, o kterých byla řeč v minulém 
čísle Života farností. 
1. Úmysl smíru za ty, kteří zraňují Mariino Neposkvrněné Srdce, 

První pátky v měsíci věnujeme smíru Božského Srdce Páně. Při-
slíbení Spasitelova, která učinil sv. Markétě Marii Alacoque a 
těm, kdo zbožně uctívají Jeho Nejsvětější Srdce:

1. Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.
2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
3.  Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
4.  Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodi-
ně smrti.
5.  Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře 
milosrdenství.
6.  Duše vlažné se stanou horlivými.
7.  Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
8.  Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší 
hříšníky.
9.  Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír.
10.  Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz 
mého Srdce.
11.  Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána 
v mém Srdci.
12.  Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k sva-
tému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce 
a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným 
útočištěm.

Je velmi vhodné doporučit pobožnost prvních pátků prvokomu-
nikantům a jejich rodinám.

Převzato z ACO 2013/05

První soboty v měsíci

ostatní věřící. Těšil jsem se na to, jak se celá farnost sjednotí 
v modlitbě za biřmovance. Ale ouha! Kromě výše zmíněných 
biřmovanců, kmotrů a rodičů, jejichž docházku jsem zapisoval, 
nepřišel téměř nikdo další. Hned jsem si říkal: stará bolest, při-
jde jen ten, jehož přítomnost je kontrolována, ostatní si říkají, 
co tam budu dělat, vždyť tam nepatřím, nejsem ani kmotr, ani 
příbuzný biřmovanců. Co je důležité, jsou asi jenom rodinné 
vztahy. Farnost jako rodina skoro neexistuje. Mojí chybou byl 
možná nevhodně zvolený termín (pozdní večerní hodina), ne-
dostatečné zdůraznění toho, že se jedná o výjimečnou událost, 
a možná příště pomůže, když se bude zapisovat také účast 
ostatních farníků. 

4. Katolický týdeník
Zase jsem se nedávno dopálil. Když v ohláškách připomenu, co 
si mimo jiné mohou farníci přečíst v Katolickém týdeníku, zmizí 
po ranní mši svaté o půl sedmé všechny výtisky. To znamená, 
že na mši v 8 a 9.30 a 18.30 se už na nikoho nedostane. Ne-
dávno jsem toto oznámení do ohlášek nedal. Jednak jsem na to 
zapomněl, jednak bylo velmi mnoho informací. V pondělí ráno 
jdu ze zpovědnice a na stolku s novinami vidím ještě 7 výtisků 
Katolického týdeníku. Nejdřív jsem se pohoršoval nad našimi 
čtenáři. To jim to musím pokaždé připomenout? Po tolika skvě-
lých číslech poslední doby by už sami mohli vědět, že stojí za 
to koupit si nové číslo. Pak jsem si ale uvědomil, že chybu dě-
lám i já. Jestliže někdy ohlásím, co je v novém čísle zajímavého, 
mohou mít někteří dojem, že když to neudělám, tak nové číslo 
nestojí za nic. Při této příležitosti chci také podpořit i časopis 
Světlo. V jeho redakci došlo k jisté změně. Doufám, že se v něm 
již nebudou objevovat články, které zpochybňují důležitost 
2. vatikánského koncilu.

5. Život farností - varování!
Někdy se pohoršuji i nad těmi, kteří nečtou moje články v ŽF. 
Zrovna nedávno se to v několika situacích prozradilo. Přijměte 
tedy varování: Nebudete-li číst ŽF, budou ohlášky po mši svaté 
dvakrát tak delší a budu daleko déle kázat!

o. Pavel
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Vážení, 
Posílám ohlas na článek „Miloš a František“.
Chci Vám poděkovat za slova, kterým vlastně není co dodat, 
snad jen moji obavu, že bude mít autor nepříjemnosti. V naší 
farnosti jsou bohužel lidé, kteří za svobodné vyslovení názoru 
dovedou ošklivě deptat. Podotýkám, že se jedná o názory, kte-
ré nejsou v rozporu s naukou církve.
Co mne ovšem velmi zarazilo, je pýcha, která dovolí stavět proti 
sobě papeže Benedikta XVI. a Františka.
Každou neděli vyznáváme …“Věřím v Ducha svatého“… Byla 
bych Vám vděčná, kdybyste zařadili do Života farností poučení 
o hříších proti Duchu svatému, poněvadž se obávám, že o nich 
víme málo.
Na závěr si dovolím osobní reakci na zvolení římského biskupa 
Františka. Je pro mne viditelným znamením, že Bůh ví, co jeho 
církev potřebuje. Jsem šťastná, že mohu žít v období jeho pon-
tifikátu.

Zdraví Vás Marie Tydlačková

1. Boží Tělo
Chci poděkovat všem, kdo pomohli při organizaci procesí Boží-
ho těla v naší farnosti. Vítovi a ministrantům za stavbu oltáře na 
náměstí, mužům, kteří nesli baldachýn, panu kostelníkovi za vý-
zdobu z břízek v kostele, těm, kdo břízky přivezli (Pedro) a také 
všem, kdo připravili dětem slavnostní oblečení, kroje a košíčky 
plné květin. Dík patří také všem, kteří přicházejí každoročně ve 
větším počtu a modlí se s námi za naše město na náměstí.
2. Květinová výzdoba
Chtěl bych poděkovat Ivě Maluškové a Terezce Mužíkové za 
krásnou květinovou výzdobu v kostele a to jak v den Prvního 
svatého přijímání, tak i o slavnosti Božího těla. Samozřejmě 
všichni jim děkujeme i za celoroční starost o výzdobu kostela. 
Panu kostelníkovi děkujeme za květinovou výzdobu oltáře Pan-
ny Marie lurdské.
3. Pozůstalost o. Jaroslava
Velký dík patří také všem, kdo mi pomohli s pozůstalostí o. Ja-
roslava Kašpara. To byste nevěřili, co s tím je práce. Dík patří 
především Jaromíru Mikuškovi, Jiřímu Dřímalovi, Václavu Dří-
malovi a dalším za stěhování knížek a jiných věcí. Panu Sulov-
skému chci poděkovat nejen za pomoc při jednání s bytovým 
družstvem, ale také za všechno, co pro otce Jaroslava Kašpara 
udělal ještě za jeho života. Určitě by se dala zmínit i jiná jména, 
stejně bych však na někoho zapomněl. Ať to Bůh všem, kteří 
jakkoliv pomáhali o. Jaroslavu Kašparovi, odplatí.
4. První svaté přijímání
Poděkovat chci i těm, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Prv-
ního svatého přijímání. Za všechny jmenuji Ludmilu Vránovou. 
Tolik roků se obětavě stará o všechno, co s přípravou souvisí, 
včetně zápisů do farních matrik, a to jak ve Valašském Meziříčí, 
tak i v Lešné. Vaškovi Chládkovi (VM) a Milanu Kološovi (Lešná)
děkuji, že každý rok upevní široké stuhy, které tak krásně vyzdo-
bí prostor kostela (fakt se mi to moc líbí). Také děkuji schole z 
Valašského Meziříčí za to, jak krásně zpívala na slavnosti 1. sva-
tého přijímání, a to jak ve Valašském Meziříčí, tak v Lešné. Byli 
jste skvělí! Díky!         o. Pavel

Další poděkování

Ohlas na článek

Modlitba šampióna
"Prosil jsem Boha, abych byl silný, abych mohl vykonat velkolepá 
díla.
A On mě udělal slabým, abych zůstal pokorný.
Prosil jsem Pána, aby mi dal zdraví, abych dokázal plnit velko-
lepé úlohy.
A On mi dal utrpení, abych utrpení lépe pochopil.
Prosil jsem Boha o bohatství, abych mohl všechno vlastnit.
A On mě udělal chudým, abych nebyl egoistický.
Žádal jsem ho o moc, aby mě lidé potřebovali,
a On mě pokořil, abych já byl ten, kdo je potřebuje.
Prosil jsem Boha o všechno, abych si mohl vychutnávat život.
A On mi daroval život, abych byl se vším spokojen!
Pane, nedostal jsem nic z toho, oč jsem prosil, ale Ty jsi mi dal vše,
co jsem potřeboval, téměř proti mé vůli. A prosby, které jsem ani 
nevyslovil, byly vyslyšeny.
Buď pochválen, Pane můj! Mezi všemi lidmi nemá nikdo to, co 
mám já.

Tato modlitba je známá, ale málo se ví o autorovi.
Všechny národní a olympijské volejbalové týmy, ve kterých 
hrál Kirg Kilgour (1947-2002) z Kalifornie, si mohly být jisté ví-
tězstvím. Tento atlet světové třídy, vysoký víc než 2 metry, byl 
v USA a v Evropě nejoslavovanějším volejbalovým hráčem své 
doby. Kariéru tohoto "blond anděla" náhle ukončila nehoda, ale 
jeho nezlomný duch a jeho vztah k Bohu mu pomohly znovu 

"vstát". Svědčí o tom jeho život a duchovní testament, ta pokor-
ná modlitba, která se stala pro mnohé trpící poselstvím naděje. 
Jako 53letý, rok před svou smrtí, zaznamenal své vzpomínky. "V 
únoru roku 2000 mi zavolal přítel z Itálie, kde jsem žil tři roky. 
Oznámil mi, že mě Vatikán zve na slavnost do Říma. Jako neka-
tolík jsem sice neměl tušení, oč jde, ale hned jsem se spolu s 
Belindou, mou partnerkou, připravil na cestu.
A tak se stalo, že jsem v pátek 11. února 2000 opouštěl na vo-
zíčku hotel a směřoval na náměstí sv. Petra, kde se měla slavit 
Jubilejní mše svatá pro nemocné. K překvapení mému i Belindy 
nám vyhradili místo úplně blízko papežského oltáře. Ještě mi 
stále nebylo jasné, proč se vlastně nacházím v tom obrovském 
davu více 150 000 lidí z celého světa, mezi kterými bylo mnoho 

a to jak hříchy, tak i svojí nedůvěrou. Nejlepší smír v tomto pří-
padě je důvěra v přímluvu naší Matky, která se raduje z lásky 
svých dětí. 
2. Svatá zpověď buď přímo první sobotu v měsíci, a nebo kte-
rýkoliv den v týdnu před sobotou.
3. Svaté přijímání po devět měsíců každou první sobotu v mě-
síci.
4. Tutéž sobotu je třeba se pomodlit růženec, tj. 5 desátků. 
Není důležité, zda je to radostný, bolestný nebo slavný růženec.
5. Opět tutéž sobotu 15 minut rozjímat o tajemstvích svatého 
růžence. Můžeme např. projít všech 20 tajemství a u každého 
se zdržet minutu. Můžeme však rozjímat celých 15 minut např. 
o tajemstvích bolestného růžence. Je také možné přečíst si z 
Písma Svatého místa, která se vztahují k některým tajemstvím 

- např. Vzkříšení - a číst pomalu, přemýšlet o tom, co čteme a 
tu a tam připojit nějakou prosbu nebo dík. Pokud někdo neumí 
rozjímat a výše zmíněný způsob by mu dělal těžkosti, je možné 
se pomodlit ještě jeden růženec (opět 5 desátků).
Nakonec chci připomenout větu, kterou řekla Panna Maria ses-
tře Lucii, vizionářce z Fatimy: „Moje Neposkvrněné Srdce bude 
tvojí cestou.“

o. Pavel
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tělesně postižených. V tom se otevřely dveře chrámu sv. Petra. 
Svatý Otec Jan Pavel II., následován kardinály a biskupy, kráčel 
k oltáři. Začala mše svatá. Během slavnosti přiváželi vozíčkáře 
dopředu, kde jednotlivě přijímali požehnání Svatého Otce. To, 
co jsme osobně prožívali, viděly milióny na televizních obrazov-
kách. Najednou se kamery obrátily na mne a na obrazovce pro-
mítli modlitbu, kterou jsem kdysi napsal. Jaký to byl nádherný 
okamžik!
V myšlenkách jsem se bleskově vrátil na začátky šedesátých 
let. Byl jsem tehdy už osm roků členem amerického národního 
volejbalového týmu, byl jsem účastníkem olympiády a tři roky 
jsem působil v Římě jako profesionální volejbalový hráč. Náš 
tým vyhrál mistrovství Itálie a v roce 1975 jsem byl vyhlášen 
za trenéra roku a nejlepšího hráče. V roce 1976 jsme opět byli 
první a já jsem si žil životem, o jakém ostatní mohou jen snít.
Všechno se však jedním jediným úderem změnilo 8. ledna 1977. 
Stalo se to během tréningu italského olympijského týmu, okolo 
čtvrté hodiny odpoledne: Při skoku přes kozu jsem přidal ob-
rat a věděl jsem: to se nepodaří! Při dopadu jsem skrčil ruce a 
hlavu, jak jsem to dělal už tisíckrát před tím, tentokrát to však 
nevyšlo. Při pádu na žíněnku bylo slyšet silné prasknutí, jako při 
výstřelu, a já jsem vykřikl od bolesti.
Od toho okamžiku jsem se už nedokázal pohnout. Zlomily se mi 
dva krční obratle a jako 28letý jsem zůstal od krku dolů ochr-
nutý - navždy.
Po proplakané noci jsem si uvědomil, že mám jen dvě možnosti: 
litovat se, anebo to proměnit v pozitivní věc v mém životě. Krát-
ce po této nebezpečné nehodě jsem potlačil všechny pocity se-
belítosti, abych mohl žít dále.
Co následovalo, byla kariéra volejbalového trenéra, sportovní-
ho reportéra v rozhlase a v televizi, herce a začal jsem se starat 
o těžce postižené. To všechno jsem dělal na vozíčku, který jsem 
ovládal bradou. Všechno se vyplatilo a velmi mě to obohatilo! 
Kdyby mi někdo po létech nabízel možnost: "Opět smíš chodit 
a být normální, ale musíš zapomenout na svůj čas na vozíčku," 
nevím, zda bych to přijal. Bylo by to pro mě těžké rozhodnu-
tí. Později jsem se často vracel z USA do Itálie. Zde se mě můj 
přítel v roce 1985 dotázal, jak je možné, že jsem se tak dobře 
vyrovnal se svým postižením, ale především, odkud čerpám 
svou duchovní sílu. Proto jsem zachytil své myšlenky na papír. 
Vznikla z toho krátká báseň, vlastně modlitba, která se za tři 
roky později rozšířila ve školách a různých organizacích po celé 
Itálii. Dokonce ji vydali i ve Vatikánu, a tak se stala známou mezi 
katolíky na celém světě.
Když jsem se v myšlenkách znovu vrátil na náměstí sv. Petra, 
mše svatá právě končila. Přicházely ke mně tucty lidí, aby mi 
řekli, jakou útěchu a posilu jim dala má modlitba v jejich cho-
robě či postižení. Na něco takového jsem nebyl připraven. Cítil 
jsem se velmi malý a zároveň poctěný. Přemohlo mě to. Ano, 
jako špičkový sportovec bych v Itálii dosáhl slávy, po jaké jsem 
toužil. Ironické je, že jsem se stal o hodně slavnějším prostřed-
nictvím zranění, které jsem si sám nevybral, a svým postojem k 
životu, který jsem získal proto, abych dokázal žít i se svým těž-
kým postižením. Mimochodem, tuto modlitbu jsem nenapsal 
s úmyslem, abych na někoho zapůsobil anebo abych poučoval. 
Napsal jsem ji pro přátele, abych se s nimi podělil o své osobní 
dojmy a pocity. Ani jsem netušil, že má slova a mé tělesné posti-
žení budou mít tak velkou odezvu i u zdravých lidí.
V sobotu 12. února vystupovali v aule Pavla VI. postižení, ale i 
zdraví umělci z celého světa. Program vysílala i televize. V zá-
věru první půle programu italský herec Terence Hill přednesl 
mou modlitbu. Když mě pozvali na pódium, zadržoval jsem 

slzy. Co se dalo ještě po tom všem očekávat? Následující den 
mi zaměstnanec Vatikánu telefonicky oznámil, že se mnou chce 
hovořit Svatý Otec. A tak jsem 13. února  v soukromých papež-
ských komnatách spolu s dalšími jedenácti pozvanými hosty 
mlčky čekal na příchod Svatého Otce.
Jan Pavel II. vstoupil, oblečený v bílém, shrbený a opírající se o 
hůlku. Zvali nás k němu po jednom. Já jsem přišel na řadu jako 
třetí. Papež mi požehnal a třesoucí se rukou podal mému prů-
vodci malou krabičku s nádherným růžencem.
Když papež všechny požehnal, zvedl se z křesla - byl těžce ne-
mocný. On, který přibližně před 20 lety začal svůj pontifikát tak 
dynamicky, v nejlepších letech, se nyní musel opírat o hůlku a 
o ruku kardinála. Všichni jsme čekali, že se otočí a odejde. Mís-
to toho mi pokynul rukou podruhé. Setkal jsem se s hlubokým 
pohledem Jana Pavla II. a pocítil jsem sílu, čistotu a pokoj, který 
vyzařoval tento neuvěřitelný muž. Papež mi udělil zvláštní po-
žehnání a anglicky mi řekl pár laskavých slov. Poděkoval jsem 
mu a vrátil se na své místo s vnitřním pocitem, na který nikdy 
nezapomenu.
A Svatý Otec se pomalu otočil a odešel. Všichni návštěvníci 
mlčky opouštěli místnost audience. Ke mně přistoupil zaměst-
nanec papežského úřadu s kopií mé modlitby a řekl mi: "Svatý 
Otec vás prosí o podpis." Plnicím perem v ústech jsem papír 
podepsal. Slovy se nedá popsat, co jsem tehdy cítil.
Po dobu dlouhého letu do Los Angeles jsem ještě stále nemohl 
uvěřit, co se stalo. Vždyť jak je možné, aby jeden nekatolík, vy-
chovávaný plážemi jižní Kalifornie, mohl potkat papeže? Kdyby 
neexistovaly fotografie jako důkaz, byl bych odpřísahal, že to 
byl jen vymyšlený sen.
Kirk Kilgour, bývalý volejbalový šampión, zemřel po roce vel-
kých bolestí jako 54letý dne 10. července 2002 v Denveru/USA.

Z „Víťazstvo Srdca“ připravil Václav Chládek.

zŠ salvátor
Broučci v Praze
Když jsme ve čtvrtek 18. 4. 2013 odjížděli s Broučky do Prahy, 
byla jsem plná obav, strachu a nejistoty, kterou mám vždy a z 
každé akce. Ať se nikdo nezraní, ať jsou děti v pořádku, organi-
zace ať klapne, ať máme vše, co potřebujeme k vystoupení, ať 
nikdo neonemocní… Je toho moc a mám pocit, že pořád je o čem 
přemýšlet, co přeorganizovávat a nabírat do tašek, aby opravdu 
nic nechybělo.
Už jedeme. Sedíme ve vlaku, kilometry se pomalu sčítají, vzdalu-
jeme se od známého. Děti jsou skvělé, zní smích, hrají se hry apod. 
Vlak přede jako kočka a já jsem spokojená. Zastavil mě cizí pán, 
mluvil slovensky a říkal, že mi musí poděkovat. Poděkovat??? Za 
co!!! Prý za to, že nastoupily do vlaku takové děti. Děti, které ne-
řvou, povídají si, hrají slovní hry, smějí se, v klidu svačí... Prostě mi 
děkoval a já jsem cítila, že i já za to děkuji!
Je pátek, druhý den. Čekají nás dvě vystoupení pro mateřské ško-
ly. Až teď vidím, jak pěkné kostýmy maminky připravily, jak krás-
ně jsou děti maskované, a zas je tady ten pocit, že jsem tak ráda, 
že s těmito dětmi můžu být. Začínáme! Malí diváci mají oči vyku-
lené, celou dobu pečlivě sledují vše, co jsme jim připravili. Udě-
lali jsme několik chyb, pár herců zapomnělo svůj text. Co na tom, 
vždy se našel někdo, kdo „zapomněnku“ nahradil a potřebné řekl 
za něj. Nikdo nic nepoznal. Jsem zase zcela spokojená, paní uči-
telky taky. Máme pozvání na příští rok do obou školek. Odpole-
dne už můžeme věnovat jen sobě a tomu, co bychom rádi viděli. 
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Procházíme se Prahou, svezeme se na Petřín lanovkou, projdeme 
Hradčany, v kostele na Strahově zazpíváme píseň Prosba, stojíme 
užaslí u Pražského hradu, pozorujeme výměnu stráží a pak je na-
podobujeme, snažíme se nahlédnout do kašny, mnozí mají právě 
teď potřebu telefonovat domů a rozdělit se o pocit z místa, na 
kterém právě jsou. 
Začínáme být unavení. Jenže, „z každého výletu do Prahy by nož-
ky bolet měly“. Stihneme ještě vycházku po břehu Vltavy, pár 
kroků po Karlově mostě, výhled na Kampu. Kdybych tento den 
nakreslila, vypotřebovala bych na něj všechny barvy a byl by to 
ohromně velký obraz. Byl to moc hezký den.
Třetí den v Praze. Děti mají slíbenou návštěvu zoologické zahrady 
a cestování metrem. Takže se jede. Nemůžu se nezmínit o cho-
vání dětí při cestování metrem nebo tramvají. Rozdělili jsme děti 
na 3 skupiny. Každý nástup a výstup kontrolován nespočetným 
přepočítáváním. Vše fungovalo naprosto dokonale, děti byly spo-
lehlivé, rychlé, zodpovědné, perfektní!!! Není to samozřejmost a 
já si toho moc vážím. Vtipné bylo, že každý náš nástup do metra 
či tramvaje pozvedl zrak veřejnosti (možná to udělalo to přepo-
čítávání, či ohromné nadšení dětí z toho, že se vezou). Lidé se 
usmívali a pozorovali nás. Jednou jsem usadila i dvě cizí pražské 
děti, jejich maminka to komentovala s úsměvem „nevadí, já si je 
hlídám“. V Z00 bylo bezvadně, zahrada je obrovská a krásná. My 
jsme pozorovali, obdivovali, tisíckrát svačili, komentovali, foti-
li, odpočívali. Odvážlivci jeli na lanovce, děti opět vše zvládly, a 
to s velkým zážitkem. Bylo mi, jako bych znova byla dítětem, na 
Broučky bylo už jasné spolehnutí, každou chvíli zněly vtipné hláš-
ky, jednou jsem vyšla z nějakého pavilonu, děti poposedávaly na 
jakési skále a zpívaly o „Anežce na Sněžce“. 
A co dál? Jdeme na mši do kostela Panny Marie Vítězné (k Je-
zulátku). Paní učitelka Jana Bezděková se zná s panem farářem 
(jaká náhoda, také pochází ze Starého Jičína). Čtení při mši má 
Jana Bezděková a Stázinka Sedlářová. Užívám si to. Při kázání pan 
farář zmiňuje Valachy a usmívá se na naše děti. Po mši za námi 
přichází, vítá nás, povídá o kostele a jeho historii. Pak si zazpívá-
me před oltářem i Jezulátkem. Je to velice zvláštní pocit, krásný 
a naplňující. Pan farář všechny děti obdaroval obrázky z motýlích 
křídel. Cestou z kostela nás zastavila cizí paní. Oslovila nás a ptala 
se, odkud jsme a že by nám moc chtěla poděkovat. Že v kostele 
strávila několik hodin a srdce měla ustýskané a ve chvíli, kdy do 
kostela vkročily naše děti, se atmosféra kostela změnila. Doslova 
řekla: „To, co jsem pocítila, bylo fascinující. Moc Vám děkuji.“ Byla 
jsem šťastná. Dlouho jsem nemohla usnout. Viděla jsem před se-
bou obraz dnešního dne a tolik si přála, ať zítřek přinese stejnou 
pohodu a naplnění. Do svého deníku jsem si napsala: „Než jsem 
odjela, usínala jsem s velkou hlavou, dnes usínám s velkým srd-
cem!“ a opravdu jsem to tak cítila.
Nové, už poslední, ráno. Myslela jsem, že děti nebudou chtít 
vstávat, samy rozhodly, že uklízení odložíme až na ráno a budí-
ček proto musel být dřív. Jenže já jsem jen řekla „dobré ráno“ 
a spousta hlaviček čekala jen na to. Začalo se uklízet, balit, sní-
dat, třídit, všechno dohromady. Odcházet jsme měli v 8 hodin, 
což zpočátku vypadalo jako naprosto nemožné. V 7.55 hodin 
jsme odemykali školku, abychom jí zvenku naposledy zamáva-
li. Na nádraží ještě čtvrt hodiny testujeme jezdící schody (stále 
nahoru a dolů). Jednomu pánovi málem spadly brýle, asi ne-
chápal, jak může někoho tak moc těšit jízda po eskalátorech. 
Loučíme se s Prahou. Ve vlaku vlažně napomínám Pepíčka a 
tím vyděsím spolucestující: „Pepíčku, schovej tu pistol do bato-
hu!“ Neuvědomuji si, že nikdo neví, že jsme hráli Loupežnickou 
pohádku a máme v taškách jen atrapy. Naše děti se zase smějí. 
Výlet končí a já mám pořád to velké srdce. Všechno klap-
lo a zážitků je víc než dost. Mnozí byli v Praze popr-
vé. Děti byly opravdu naprosto skvělé, a to do jednoho! 

Tak, teď víte, jaký náš výlet byl. Je to povídání dlouhé, ale chtěla 
jsem to napsat! Psala jsem i proto, abych mohla z každého kroku 
pochválit broučkové děti ze Salvátoru.

Žaneta Bezděková 

Mc Donald Cup - okresní kolo
Žáci I. stupně naší školy se po úspěšném okrskovém kole zúčast-
nili 13. 5. také okresního kola známého fotbalového turnaje Mc 
Donald Cup 2013. Po výborných výkonech ve skupině, kde pora-
zili všechny soupeře, se utkali v semifinále se ZŠ Růžďka, kterou 
zdolali 2:0. Ve finále čekal kluky náš tradiční rival ZŠ Vyhlídka. Po 
bojovném výkonu jsme se soupeře nezalekli a dlouho hráli vyrov-
nanou partii. Bohužel těsně před koncem jsme dostali gól na 2:1 
a tímto výsledkem zápas skončil. Konečné druhé místo je přesto 
velkým úspěchem naší školy a všem zúčastněným patří velká po-
chvala za vzornou reprezentaci školy.
Okresní kolo OVOV - Odznak zdatnosti olympijských vítězů
V pátek 17. 5. se na valašskomeziříčském stadionu uskutečnilo 
okresní kolo OVOV. To, že jsou na Salvátoru skvělí atleti, je všeo-
becně známo a potvrdili to i nyní. V kategorii 1999 se Šimon Vrána 
ze 7. ročníku umístil na 1. místě a v kategorii 2002 obsadil Martin 
Štefka ze 4. ročníku rovněž 1. místo. Oba si vybojovali postup do 
krajského kola, které proběhne v Kroměříži. V kategorii 2001 vy-
bojoval Jonáš Vrána z 5. ročníku krásné 3. místo a stejné umístění 
získal i Vojtěch Palyza z 8. ročníku v kategorii 1998. Všem klukům 
blahopřejeme a postupujícím přejeme co nejlepší umístění.
Atletická všestrannost - I. stupeň
Dne 10. 6. 2013 proběhly opět na místním stadionu atletické zá-
vody žáků I. stupně. ZŠ Salvátor reprezentovala družstva dívek a 
chlapců. Žáci podali skvělé výkony a v disciplínách 50m běh, hod 
míčkem, skok daleký a běh na 500m obsadili v celkovém hod-
nocení kluci 2. místo a dívky 3. místo. Děkujeme za reprezentaci 
školy. 

Norbert Škorňa
Krajské kolo OVOV - Kroměříž - 11. 6.
Úplně nejčerstvější zprávou jsou skvělé výkony našich dvou spor-
tovců Šimona Vrány a Martina Štefky ze 7. a 4. ročníku. Oba naši 
borci v krajském kole OVOV v Kroměříži dosáhli ve svých katego-
riích na "kovy nejcennější". Šimon vybojoval fantastické 1. místo 
a Martin bezvadné 2. místo. Oba si svými výkony zasloužili po-
stup do celostátního kola v Praze. Kluci, jsme na vás moc pyšní!
Po stopách Cyrila a Metoděje II
Jak jsem slíbila v květnovém čísle, vracím se nyní k zážitkům 
z Prahy, kde jsme se s Kateřinou Marjakovou a její mamin-
kou zúčastnily slavnostního předávání cen literární soutěže 
Po stopách dvou bratří - vyhlášené k 1150. výročí příchodu C+M 
na naše území. Sešli se zde autoři literáních děl a historických 
prací z celé republiky. Naše Katka byla jedinou oceněnou ze Zlín-
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Několik postřehů, vzpomínek k přípravě Františka Kubenky na 
jáhenskou službu.
Když Dr. Zvěřina a Dr. Mádr opustili vězení (původně byli oba od-
souzeni na doživotí, ale amnestií prezidenta Novotného se jim 
pobyt zkrátil), začali uvažovat, jak předávat teologické vzdělání 
těm, kteří by o ně měli zájem. Legální cestou to nepřicházelo v 
úvahu, protože nedostali státní souhlas k výkonu kněžské služby. 
Volí tedy jiný způsob práce. Zakládají „Zvěřinovu školu“, která 
spočívala v tom, že se vytvořily studijní skupiny s počtem asi 30 
osob. „Třídy“ vznikají nejvíce na Moravě, ale také v Čechách a na 
Slovensku. Do vzdělávání se zapojují lidé různých profesí – inže-
nýři, lékaři, učitelky, vedoucí kuchyní, kulturní pracovníci apod. 
Všichni zúčastnění přicházejí buď na doporučení kněze, nebo 
prověřené osoby. Všichni se mezi sebou znají jen křestními jmé-
ny, všichni zachovávají zásadu „kdo nemusí vědět, nesmí vědět“. 
Všichni jsou obeznámeni s rizikem, které hrozí při odhalení této 
činnosti.
Přednášky a semináře se konají na různých místech – v rodinách, 
na chalupách, v chatách. Mnoho jich bylo také u nás doma. Dr. 
Zvěřina přednášel dogmatickou teologii – teologii AGAPÉ. Kromě 
Dr. Zvěřiny k nám často dojížděli i jiní učitelé, např. Dr. Oto Mádr, 
Dr. Antonín Huvar, Dr. František Polášek.
Nekonaly se ale jen přednášky, z přednesené látky se také zkou-
šelo. Jako vysvědčení posloužil svatý obrázek se známkou a pod-
pisem zkoušejícího. 
Na myšlenku stát se jáhnem přivedl Františka otec Václav Filipec, 
který jej také doporučil ke studiu u Dr. Zvěřiny. Po několikaletém 
studiu, absolvování zkoušek stojí František před rozhodnutím, 
zda se stát jáhnem. Zvěřinova škola pokračuje, další absolventi 
uvažují o jáhenské službě, a dva jsou vysvěceni na kněze.
Blíží se rok 1989. V jeho první polovině jsou u nás politické zámě-
ry pořád stejné a nad školou se začínají stahovat mraky. Někteří 
účastníci jsou předvoláni na pohovor na STB, mnohým je zaba-
ven cestovní pas. Naštěstí přichází 17. Listopad, po kterém jsou 
obavy zažehnány.
V roce 1990 požádal František mons. Františka Vaňáka o udělení 
jáhenského svěcení. V roce 1991 po krátké přípravě společně se 
třemi kandidáty přijal dne 21. 6. 1991 z rukou tehdy ještě bisku-
pa Jana Graubnera jáhenské svěcení v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie ve Vsetíně.
Po celou dobu k činnosti Františka patřilo také tisknutí a distri-
buce křesťanské literatury (edice Duch a život) a samizdatu. Byla 
to riskantní práce – časté kontroly aut, shánění papíru pro tisk, 
cyklostylových blan, tiskařské černě a také míst, kde by se tato 
činnost dala vůbec realizovat. S pomocí Boží vždy vše dobře do-
padlo.     Jarmila Kubenková

Příprava Františka Kubenky 
na jáhenskou službu - vzpomínka

KDO – KDYŽ NE JÁ? KDY – KDYŽ NE TEĎ? aneb myslet víc na 
druhé… 
Mladí lidé z farnosti zvou všechny – děti, mládež, různá spole-
čenství, rodiče s dětmi i prarodiče – pojďme spolu uspořádat 
První farní jarmark ve Valašském Meziříčí. Nejde jen o to vybrat 
peníze ve sbírce na nějaký užitečný účel, ale společně něco vy-
tvořit, setkat se… 
Kdo se může zapojit? Každý bez rozdílu věku, mladí i staří, děti, 
rodiče i prarodiče, skauti či školáci, různá společenství apod., 
prostě kdo umí jen trochu něco vlastnoručně vytvořit. Může jít 
např. o: obrázky, pletené, šité či háčkované výrobky, keramiku, 
malované hrníčky, výtvory z pedigu, batikované věci, bižuterii, 
dřevěné hračky, ale třeba i malované perníčky, sirupy či coko-
liv jiného, co koho napadne. Vaše výrobky budou prodávány 
za symbolickou cenu. Samozřejmě i ten, kdo nic nevytvoří, se 
může zapojit a přijít si cokoliv zakoupit .
Všechny vlastnoručně vyrobené věci, které byste chtěli nabíd-
nout pro jarmark, můžete donést v týdnu před akcí do farní 
kanceláře v úředních hodinách nebo do skautské klubovny, v 
zářijovém ŽF bude ještě upřesněno. Farní jarmark se uskuteční 
v neděli 29. září během dopoledních mší svatých ve farní klu-
bovně (v případě hezkého počasí na dvoře). O jarmarku infor-
mujeme s předstihem, abychom měli všichni (třeba přes prázd-
niny) čas něco připravit. 
Veškeré finance vybrané během chceme zaslat na projekt Po-
stavme školu v Africe, který pořádají skauti spolu s Člověkem v 
tísni. Informace o projektu najdete na internetu, zde jen krátký 
úryvek:

„Ne každé dítě v Etiopii může chodit do školy. Často prostě proto, 
že v jeho okolí žádná škola není. Etiopie je jednou z nejchudších 
zemí světa a polovina jejích obyvatel je negramotná. Budová-
ním škol a vzděláváním místních učitelů se snažíme lidem po-
moci dostat se ze začarovaného kruhu chudoby. Doposud jsme 
v Etiopii vybudovali 14 škol pro tisíce dětí. Tyto děti mají velkou 
šanci se ve společnosti dobře uplatnit a pozvednout tak její cel-
kovou úroveň. Přidejte se i Vy! Neodkládejte své rozhodnutí na 
později.“

Za organizátory
Iva Malušková a Alžběta Dřímalová

ského kraje, což pro naši školu znamená velký úspěch. Obdržela 
za svou literární práci "sice jen" čestné uznání, ale pro nás všech-
ny stejně zvítězila. Její práci si budeme moci přečíst ve sborníku, 
který vyjde k 20. výročí založení školy. Doufáme, že tento velký 
literární úspěch nebude pro naši školu rozhodně poslední.

Lenka Adámková

Farní jarmark

Otec Bohumil se loučí
Děkuji mu za vše, co za dva roky pro naši farnost udělal, a přeji 
mu, aby se mu v nové farnosti v nedalekém Rožnově pod Rad-
hoštěm, kde bude působit jako kaplan, líbilo. 

o. Pavel

Přijde k nám nový kaplan
Na žádost otce arcibiskupa posílí řady kněží naší arcidiecéze 
otec Slavomír Ordoš (původem ze Slovenska), který přijde jako 
kaplan do naší farnosti z Říma. Otec Slavo tam studoval podob-
ně jako Zdeněk Gibiec v semináři Redemproris Mater a působil 
šest let jako kaplan římské arcidiecéze. Pokud půjde všechno 
dobře otec Slavo k nám přijde až v září. Pokud se do té doby v 
našich kostelích objeví nějaký kněz, který mě bude zastupovat, 
například po dobu dovolené, není to Slavo, tudíž ho jako nové-
ho kaplana ještě nevítejte.

o. Pavel
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Vyhlašuji soutěž pro děti!
Pokud děti předloží svůj zápisníček, do kterého po celý rok sbí-
raly nálepky ze života svatých Cyrila a Metoděje, dostanou jako 
malý dárek napodobeninu křížku, který byl nalezen v Mikulči-
cích při vykopávkách. Obrázek i význam text je v následujícím 
textu. Chybějící nálepky si můžete doplnit v kostele v kapli Pan-
ny Marie.         o. Pavel

Soutěž pro děti

Křížek nalezený v Sadech 
u Uherského Hradiště

V mnoha hrobech na sídlištích z doby Velkomoravské říše byly 
při vykopávkách nalezeny různé křížky, patrně pocházející z by-
zantské oblasti. Na Velkou Moravu se pravděpodobně dostaly s 
cyrilometodějskou misií.
V místě křesťanského centra Velké Moravy v Sadech u Uher-
ského Hradiště byl v roce 1963 objeven malý olověný křížek z 
9. století. Na líci je symbolicky ztvárněna postava ukřižovaného 
Krista v oděvu byzantského kněze, nad ním vidíme vztaženou 
ruku Boha Otce. Na rubu křížku čteme řecká písmena, v obvyk-
lých zkratkách vyjadřující základy víry a naděje křesťanů: 
IC XC (Iésús Chrístos) φ ω ς (čti: fós = světlo) Ζ ω Η (čti: zóé = 
život) NI-KA (čti: níká = vítězí)
Zajímavostí je přítomný čas slovesa „vítězí“. Vyjadřuje víru v 
Krista, který je pro křesťana světlem, životem, a vítězem nad 
smrtí i dnes. 
Rozhodli jsme se nechat zhotovit umělecky ztvárněnou napo-
dobeninu tohoto křížku a v roce víry a v roce 1150. výročí pří-
chodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu křížek darovat 
mladým lidem na diecézních setkáních mládeže.
Malý křížek je zavazujícím znamením člověka hlásícího se ke 
Kristu. Je symbolem víry, naděje, lásky, světla, života. Připomí-
ná úsilí sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků, kteří se, vybaveni 
jen skromnými prostředky, vydali do neznámé země, naučili se 
jazyku místních obyvatel, do jejich jazyka přeložili Písmo a hlá-
sali radostnou zvěst. S křížkem na prsou se modlíme o jejich 
vynalézavost, vytrvalost a trpělivost. Křížek v hlaholici, písmu, 
které solunští bratři sestavili pro Slovany, představoval první 
písmeno abecedy, A.
Při své první návštěvě Československa papež Jan Pavel II. v závě-
rečných slovech promluvy na Velehradě 22. dubna 1990 tento 
křížek připomněl slovy: V roce jedenáctistého výročí příchodu 
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech 
malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži 
je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRIS-
TUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ... „Každý, kdo je narozen z Boha, 
vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše 
víra.“ (1Jan 5,4) „Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že 
Ježíš je Syn Boží?“ (1Jan 5,5) Milovaní, žijte i vy touto vírou v 
Ježíše, abyste i vy zvítězili s ním!

Pracovníci a dobrovolníci Charity Česká re-
publika se stejně jako již několikrát v nedávné 
historii opět chystají pomoci v boji s následky 
ničivých povodní. Akci lze podpořit příspěv-
kem na účet, ale také formou DMS.

„Vyhodnocujeme povodňovou situaci a jsme 
připraveni pomoci při odstraňování povod-
ňových škod a lidem v jejich tíživé životní si-

tuaci,“ řekl Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. „V rámci naší sítě, 
která zahrnuje 340 místních poboček, zjišťují naši pracovníci i 
v terénu, kde bychom mohli zasáhnout, jestliže se tam pomoci 
nedostává.“
Charita ČR je připravena nabídnout svou bohatou síť poraden, 
psychologických týmů, ale následně také humanitárních skladů 
s možností zapůjčení vysoušečů a podobně. Lidé zasažení velkou 
vodou najdou také užitečné rady na webu povodne.charita.cz 
kde budou zveřejňovány aktuální informace o zapojení Charity 
ČR do pomoci.
V případě potřeby, prosíme, kontaktuje jednotlivé diecézní Cha-
rity, mapu a kontakty naleznete na www.charita.cz. Centrální 
informace od pondělí v pracovní době podá Oddělení pro tisk a 
komunikaci Charity ČR na telefonu: 296 243 341.
Konta pro pomoc:
Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obě-
tem povodní. Přispet lze na:
Sbírkové konto Charity ČR
číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny
VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (po-
vodně, vichřice)
Dárcovské konto Charity ČR 
číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny
VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (po-
vodně, vichřice) 
Dárcovská SMS
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, 
službu zajišťuje Fórum dárců.)
Charita ČR a její místní pobočky již aktivně pomáhaly lidem s ná-
sledky velkých povodní v roce 1997 a 2002 a řady dalších záplav. 
Podrobněji na http://povodne.charita.cz.
Vyhodnocením okamžité i následné pomoci se bude také zabý-
vat koncem týdne nejvyšší orgán Charity Rada ředitelů.
Charita Valašské Meziříčí vyčlenila v počáteční fázi ze sbírky 

"Postní almužna" 7.000 Kč pro pomoc obětem povodní, po-
skytne také čistící a dezinfekční prostředky a bude postupo-
vat (např. v oblasti vyslání dobrovolníků na úklidové práce 
apod.) dle dohody s nadřízeným orgánem - Arcidiecézní Cha-
ritou Olomouc. 

za Charitu Valašské Meziříčí
Mgr. Petr Liška, zástupce ředitele

Povodně 2013 - pomoc a sbírka

Fotografie nalezeného křížku

Imitace z roku 2013
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Chtěl bych v tomto článku zveřejnit pro někoho dlouho oče-
kávaná čísla. Jinými slovy, jak momentálně hospodaříme ve 
farnosti. Než se dostanu k běžným výdajům a příjmům, chtěl 
bych zveřejnit dva mimořádné příjmy, na které momentálně 
nedosáhneme. Před rokem jsme prodali dědictví, které získala 
farnost po paní Kubešové z Kladerub, a to domek včetně za-
hrady. Za prodej jsme získali 450 000,- Kč. Další vyšší částku 
jsme získali za prodej parcely na ulici Mostní pod farou. Parcela 
byla prodána za 1 100 000,- Kč a při této příležitosti ještě naše 
farnost obdržela dar 650 000 Kč. Otec arcibiskup nám dovolil 
prodej obou nemovitostí pod podmínkou, že všechny tři částky 
po zdanění budou uloženy v depozitu na olomouckém arcibis-
kupství. Tam celková částka v hodnotě 1 977 499,- Kč čeká, až 
bude naše farnost kupovat nějakou nemovitost, případně sta-
vět novou stavbu. Mohlo by se stát, že to bude např. budova 
pro církevní ZŠ Salvátor, pokud by nám město neprodalo bu-
dovu za 1,- Kč, jak tomu bylo například v jiných městech. Teď 
už tedy jak jsme na tom finančně. Na začátku roku 2012 jsme 
měli k dispozici celkem 398 006,- Kč (na účtu i v pokladně). Bě-
hem roku 2012 a do konce května 2013 jsme celkem získali 5 
795 523,- Kč. Jedná se především o sbírky v kostele, případně o 
dary fyzických či právnických osob. Nejeden z nás si může říct: 
opravdu úctyhodná částka. Nicméně začněme z tohoto pomy-
slného krajíce ukrajovat výdaje. Především jsou to odeslané 
sbírky na nejrůznější účely (misie, seminář, atd.). Celková částka 

Jak hospodaříme ve farnosti 
(leden 2012 - květen 2013)

těchto odeslaných sbírek je 803 177,- Kč. K této částce je třeba 
také připočítat příspěvek na společné aktivity naší farnosti pro 
olomouckou arcidiecézi, tzv. desátek. Za oba roky 2012 i 2013 
je to celková částka 247 700,- Kč. Nyní odkrojíme další díl, a to 
za energie. Celkem naše farnost platí za elektřinu a plyn v kos-
tele, na faře i v sociálním zázemí 673 220,- Kč. Po letošní zimě, 
která ještě neskončila, to bude ještě náročnější. Bohoslužeb-
né náklady, např. hostie, mešní víno, svíce, květiny a jiné tvoří 
nezanedbatelnou částku našich výdajů: 118 689,- Kč. Nezane-
dbatelnou částku tvoří také vodné a stočné. Paradoxně je větší 
stočné, musíme totiž platit za celou plochu střechy našeho kos-
tela, ze které stéká voda do městské kanalizace. Celkem tedy 
vodné a stočné 52 487,- Kč. Ještě jsou tady režijní výdaje. Není v 
mých silách teď všechno vyjmenovat, nemůžeme také nastavit 
náš farní účet tak, abychom pravidelně zveřejňovali jednotlivé 
částky. Všechny farní účty jsou totiž jednotně nastaveny z olo-
mouckého arcibiskupství, takže nemůžeme např. průběžně sle-
dovat, kolik jsme dali za některé věci v průběhu roku.  Poměrně 
velkou částku jsme utratili za dokončení úprav ve farním dvoře 
a v garáži. Sám jsem chtěl některé úpravy omezit, nicméně mě 
mnozí přemlouvali, ať se už to všechno jednou pro vždy ukon-
čí. Za dlažbu před garáží, okapový chodník kolem soc. zázemí, 
dlažbu před soc. zázemím a úpravu podlahy v garáži jsme zapla-
tili celkem 362 264,- Kč. Poměrně velkou částku také platí naše 
farnost v zájmu našich nejmenších. Především jsou to snídaně 
a odměny v rámci rorátů pro děti. Celková částka 49 393,- Kč. Je 
třeba však podotknout, že jsme na tyto účely dostali poměrně 
velké dary. Nové ozvučení pro scholu (mixážní pult a reproduk-
tory) stálo 70 730,- Kč. Téměř celá částka však byla zaplacena ze 
sponzorských darů. Poměrně velkou položkou pro naši farnost 
byla oprava zvonů. Jednalo se o 139 968,- Kč. Celá akce pro-
běhla pod dohledem arcidiecézního kampanologa. Práci pro-
vedla firma, která má důvěru arcibiskupství. Mezi další výdaje 
patřily tyto: na začátku r. 2012 jsme ještě uhrazovali poslední 
částku za generální opravu varhan 455 684,- Kč, oprava střechy 
na faře za 73 000,- Kč, montáž elektrického zabezpečovacího 
zařízení 54 568,- Kč, tisk ŽF 169 526,- Kč, telefon 71 441,- Kč, 
daně 245 725,- Kč atd. Vše za rok a půl. Na našem účtu mají své 
peníze také kaple Hrachovec - 86 389,- Kč a kaple Jasenice - 94 
642,- Kč. Když teď odečteme od příjmů veškeré výdaje včetně 
peněz obou kaplí, s hrůzou zjistíme, že jsme se dostali do mínu-
su. Naštěstí můžeme poděkovat o. Jaroslavu Kašparovi, že naší 
farnosti odkázal veškerý svůj majetek, včetně stavebního spo-
ření 292 540,- Kč. A díky tomu jsme prozatím všechno zaplatili a 
nejsme v červených číslech. K dispozici tedy máme 58.963,- Kč. 
Nicméně nemáme téměř nic našetřeno, abychom se mohli pus-
tit např. do malování kostela. Leda, že by farníci opravdu chtěli 
a projevilo by se to při nejbližší sbírce vyhlášené na tento účel. 
Pro mě by to byl signál, který by dal věci do pohybu. Chápu 
ale, že nejen finanční situace v naší farnosti nemusí být příliš 
optimistická. Vím, že nejedna rodina řeší vážné ekonomické 
problémy. A proto nechci kdovíjak naléhat. Musíme zkrátka vy-
cházet z reálných možností. Jedna z výzev současnosti může být 
akceptování chudoby, a to ne jako handicapu, ale jako důležité 
biblické hodnoty, skrze kterou přichází Království Boží. Proto 
bych chtěl poděkovat všem dobrodincům naší farnosti. Vím, že 
to jsou často lidé, kteří k této chudobě mají blízko, a přesto jsou 
ochotni přispět na mnohé výdaje naší farnosti. O hospodaření v 
Lešné se dozvíte v příštím čísle ŽF.

o. Pavel
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Mariánské informace
Před časem jsem upozorňoval na některé nedobré věci v so-
ciílním zázemí naší farnosti. Chtěl bych znovu porosit. Máme 
v naší budově sociální zařízení, WC, která snad splňují kritéria 
EU. Bohužel, podle nich bylo asi rozhodnuto, že zde musí být k 
dispozici k utírání rukou papírové hygienické ručníky. A ty jsou 
někdy kamenem úrazu, protože se asi někdy stává, že při ab-
senci toaletního papíru, se použijí. Potom nám působí „pase-
ku“ v přepadové jímce, kde se usazují a ucpávají z ní odtok do 
kanalizace. Tuším, že žádný z nás, aby se zalíbil vrchnosti v EU, 
nepoužívá doma papírové ručníky, ale klasické textilní.
Co kdyby se to zkusilo i v sociálním zázemí farnosti? Myslím, 
že by stačilo koupit několik sad klasických ručníků, které by se 
mohly v pravidelných intervalech - možná 2x měsíčně, v přípa-
dě větších akcí častěji, vyměňovat. Jde o to, zda by se našli ti, 
kteří by si vyprání ručníků vzali za své. Prostě vytvořit a roz-
jet určitý systém a harmonogram. Rovněž ekonomické důvody 
této věci nejsou zanedbatelné.
Dále bych chtěl poprosit především některé ženy, protože, díky 
Bohu, mužů se to tuším zatím netýká. Některé z Vás, možná 
pod dojmem pořekadla „sejde z očí, sejde z mysli“, uvěří, že se 
tak skutečně děje, když se do záchodové mísy dá něco, co tam 
nepatří. Té dotyčné skutečně po spláchnutí, sejde z očí i mysli, 
bohužel při ucpání odtoku z přepadové jímky je problém vložen 
do mysli, ale i konkrétních opatření toho, kdo musí jímku uvol-
nit a vyčistit. Tak kdyby s tím něco, ze strany dotyčných žen, šlo 
dělat, bylo by dobře. Už předem děkujeme a přiznám se, že vám 
vůbec nezávidím.
Na závěr chci znovu opatrně připomenout, že veškerý provoz 
sociálního zázemí jde z peněz farnosti, tedy z našich peněz. A 
tak jakékoliv zbytečné svícení, v zimě příliš vysoký počet „dnů 
otevřených dveří“ a zbytečné manipulace s nastavením maxi-
mální teploty ohřívajícího tělesa apod., má za následek zbyteč-
nou „hygienu“, tedy očistu farního účtu.

Václav Chládek

• Přijímám přihlášky na pouť Fatimského apoštolátu do 
Medžugorje ve dnech 15. - 21. 9. 2013.
• 4. srpna 2013 se uskuteční výroční pouť v Litmanové. Před 
20 roky, kdy se na tomto místě ještě zjevovala Panna Maria, 
jsme byli v tomto termínu z farnosti dvěma autobusy. Pokud by 
byl i letos o tuto pouť zájem, ať se mi zájemci přihlásí co nejdří-
ve, nejpozději do neděle 14. 7. 2013.

Václav Chládek

Sociální zázemí - jak dál? (2)

Svátost manželství přijali

Lešná

Terezie Tomanová

Valašské Meziříčí

Křest přijali*

Tobiáš Kuipers
Damián Vrána

Jasmína Marie Nová

Na konec své pozemské 
cesty došli 

†

Zdeněk Rafaj *8. 10. 1958 †4. 5. 2013, Poličná 188
Marie Františka Heckelová *18. 6. 1926 †9. 5. 2013, Podlesí 417
František Kapusta *11. 9. 1935 †11. 5. 2013, Mštěnovice 29
Emilie Krutilková *13. 11. 1929 †10. 5. 2013, Bynina 121
Božena Konvičná *18. 4. 1931 †16. 5. 2013, Hrachovec 169
Zdeněk Otava *7. 5. 2013 †18. 5. 2013, Seifertova 697
Ludmila Stolařová *26. 1. 1934 †22. 5. 2013, Prostřední 3460, 
Zlín
Jaroslav Číp *18. 4. 1930 †21. 5. 2013, Sklářská 189
Josef Vondřejc *15. 2. 1928 †26. 5. 2013, Střítež nad Bečvou 180
Božena Kubínová *30. 11. 1931 †28. 5. 2013, Poličná 357
Josefa Mojžíšková *4. 1. 1926 †3. 6. 2013, Kraiczova 879

Valašské Meziříčí

Lešná

 Pavel Černota  Petra Škodová
 Kelč 369  Lešná 184

 Ondřej Vlček  Zuzana Němečková
 Zašová 468  Štěpánov 1148

Bohoslužby po dobu prázdnin
Bohoslužby ve farním kostele ve Valašském Meziříčí, pokud v 
ohláškách nebude uvedeno jinak:
Pondělí - pouze ranní mše svatá v 6.30 hodin.
Úterý - pouze večerní mše svatá v 18.30 hodin.
Středa - pouze ranní mše svatá v 6.30 hodin.
Čtvrtek - pouze ranní mše svatá v 6.30 a adorace v 18.00 hodin.
Pátek, Sobota, Neděle - beze změn

Restaurování a oprava sousoší Getsemanské zahrady se nyní 
nachází v této fázi: Uskutečnilo se jednání zástupců Památkové 
péče z Kroměříže, restaurátora BcA. Tomáše Sušně, který má 
rest. licenci na opravy podobných děl, a zástupců farnosti. Re-
staurátor byl pověřen vypracováním restaurátorského záměru 
podle požadavků památkářů. Podle výsledků laboratorních tes-
tů na vzorcích bude stanoven způsob restaurování. Je naděje, 
že na opravu bude možno čerpat finance z fondu regenerace 
památek, protože kostel je památkou a nachází se v památkové 
zóně. (Ještě tak před deseti lety nám jiní zástupci památkářů 
tvrdili, že sousoší není možné považovat za památku, i když je 
součást kostela.)
Výše jednotlivých příspěvků subjektů vlastníka, města a památ-
kové péče se bude odvíjet až po stanovení rest. záměru, způso-
bu opravy a její ceny.

Václav Chládek

Getsemanská zahrada
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Porta Bohemica - Brána Čech
V loňském roce jsem pobýval deset dnů v 
bývalém kněžském semináři v Litoměřicích. 
Vypravil jsem se také na plavbu po Labi 
z Litoměřic až téměř k Ústí nad Labem do 
takzvané Porty Bohemica. Můžete se po-
dívat na několik fotografií, a představte si, 
že v těchto dnech byla hladina Labe téměř 
o sedm metrů vyšší. Na jednom stavědle 
jsem vyfotil měřidlo, na kterém jsou zachy-
ceny všechny velké vody posledních dvou 
staletí. Mimo jiné si můžete všimnout, že 
velká voda v roce 2002 nebyla rekordní. Jak 
to asi tady vypadalo v roce 1845? Letošní 
velká voda byla asi metr pod úrovní povod-
ně z roku 2002. Na jednom ze snímků vidíte 
Labe a Litoměřice z Radobýlu. Na lodi jsme 
také projížděli pod Kalvárií. Je to hora, na 
které jsou tři kříže. Při pohledu na ně se 
může každý z nás alespoň krátce pomodlit 
za ty, které velká voda postihla.
V nejbližší době zjistím, jaká je situace v po-
stižených farnostech. Pokusíme se někomu 
pomoci přímo anebo pomůžeme prostřed-
nictvím Charity. Na tento účel bude ještě 
vyhlášena sbírka.

Modleme se:
Pane, děkujeme ti, že následky letošních 
povodní nebyly ještě daleko horší. Děku-
jeme ti za kraje, které jsi ušetřil. Prosíme 
tě za všechny postižené, dodej jim sílu, 
trpělivost, naději. Prosíme tě i za všechny, 
kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají po-
stiženým. Také je posiluj a odměň jejich 
nasazení, se kterým se obětují pro ostat-
ní. Otevři všem srdce i peněženky, aby 
podle svých možností přispěli i finančně. 
Prosíme tě, abychom si v budoucnosti 
vážili dobrého počasí, nezapomínali za 
ně děkovat a vytrvale si vyprošovali tvoji 
pomoc a ochranu. Od hladu, války, ze-
mětřesení a povodní, ochraňuj nás Pane.

o. Pavel

Úroveň povodně z roku 2002

Výletní loď Porta Bohemica

Labe u Litoměřic. Na obzoru je vidět silueta hradu Bezděz

Kalvárie (Tříkřížový vrch) na břehu Labe
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Ptáci v bibli
V několika žalmech je i řeč o ptáčcích. Například Ž 84,1-4: „Jak 
je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů, má duše zmírá stez-
kem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají 
vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka 
si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila.“ U 
našeho kostela to platí i o hnízdu, které si postavil rehek za-
hradní. V našem případě by to ale nebylo u Božích oltářů, ale u 
reproduktorů. Hnízdo vidíte nad jedním z nich. Jak asi starým 
záleželo na tom, aby mladí od nejranějšího dětství slyšeli Boží 
slovo. V Ž 145,15-16 zase můžeme číst: „Oči všech s nadějí vzhlí-
žejí k tobě, Bože, a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou 
ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.“ Jak by to asi vypadalo, 
kdybychom podobně jako tito ptáčci touží po potravě, toužili 
po eucharistickém pokrmu.

o. Pavel

Bratr, kterému pomáhá bratr, je jak opevněné město (Antifona 
ze svátku sv. Radima)

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne ani nesklízí do stodol, a přece 
je váš nebeský otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? (Mt 6,26)

Nakonec úkol nejen pro děti: hledej rozdíly, vlastně jen jeden...

Děkuji všem, kdo přispívají na náš časopis Život farností! Toto číslo má poprvé v historii 16 stránek. Příspěvky můžete dávat do 
sbírky nebo do kterékoliv pokladničky v kostele.                         o. Pavel


